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 Tisztelt Képviselő-testület!

A régészeti  örökség  és  a  műemléki  érték  védelmével  kapcsolatos  szabályokról  szóló  393/2012.
(XII.20.)  Korm.  rendelet  17.  §  (3)  bekezdése  kimondja,  hogy  a  2013.  január  1.  előtt  védetté
nyilvánított  műemlékkel  vagy  műemléki  jelentőségű  területtel  közvetlenül  határos  telkek,  a
közterületrészek és a közterületrészekkel határos ingatlanok, valamint a védetté nyilvánításról szóló
miniszteri rendeletben ettől eltérően kijelölt ingatlanok műemléki környezetnek minősülnek. 

A kulturális  örökség  védelméről  szóló  2011.  évi  LXIV. törvény  43.  §  (3)  bekezdése  alapján  a
műemléki környezet területén minden változtatást,  beavatkozást a műemlék településképi,  illetőleg
tájképi megjelenésének és értékei érvényesülésének kell alárendelni. 

Várpalotán  a  városkép  javítása  miatt  szükséges  az  ideiglenes  reklámhordozók  és  mozgatható
reklámtáblák  kihelyezésének  korlátozása,  különösen  a  műemléki,  városképi  védettség  alatt  álló
környezetben.  A  reklámtáblák  kihelyezését  helyi  szinten  a  közterületek  rendeltetéstől  eltérő
használatáról szóló  33/2010.  (IX.  14.) önkormányzati  rendelet  (a  továbbiakban:  Rendelet)
szabályozza. 

A fent  leírtak  biztosítása  érdekében szükséges  a  Rendelet  22.  §  (1)  bekezdésének  módosítása  az
alábbiak szerint:

22. § (1) Az I. díjövezetben,  továbbá a Helyi Építési Szabályzatban területi vagy egyedi védettség
alatt  álló ingatlanok környezetében közterület-használati  engedély nem adható 2 m2-nél  nagyobb
felületű  hirdető  berendezés  elhelyezésére;  és  bármilyen  mozgatható  reklámtáblára,  egyéb  mobil
reklámhordozó eszközre, valamint hangos reklámra.

A rendeletalkotás  várható  hatásai  a  jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  17.  §  (1)-(2)
bekezdésében foglalt szempontok szerint:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A közterület használatából származó bevételek csökkennek.

Környezeti és egészségügyi következményei:
A szabályozásnak közvetett környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
 
Adminisztrációs terheket befolyásoló hatásai:
A szabályozásnak többlet adminisztrációs terhe nincs.
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotása a városkép javítása miatt szükséges, így az itt lakók számára rendezettebb és
tisztább környezet teremthető.
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem jelent többletet az eddigiekhez képest. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után hozza meg a döntését!

Várpalota, 2013. december 04.

  Talabér Márta
    polgármester
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Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2.  pontjában foglalt  feladatkörében
eljárva  a  közterületek  rendeltetéstől  eltérő  használatáról  szóló  33/2010.  (IX.  14.)
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 33/2010. (IX. 14.) önkormányzati
rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az I. díjövezetben, továbbá a Helyi Építési Szabályzatban területi vagy egyedi védettség
alatt  álló  ingatlanok  környezetében közterület-használati  engedély  nem adható  2  m2-nél
nagyobb felületű hirdető berendezés elhelyezésére; és bármilyen mozgatható reklámtáblára,
egyéb mobil reklámhordozó eszközre, valamint hangos reklámra.”

 
2. § Ez a rendelet  2013. december 16-án lép hatályba,  és a hatálybalépését  követő napon
hatályát veszti. 

V á r p a l o t a,  2013. december 12.

Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
 polgármester jegyző


